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Slavnostním nástupem na náměs Svobody oslavila na začátku prázdnin žatecká 4. brigáda rychlého nasazení 27. výročí svého založení. Elitní jednotka zároveň změnila velitele, jímž se stal plukovník generálního štábu Jan Štěpánek.
Foto: Tomáš Kassal
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Město Žatec začne využívat možnost odtahu špatně zaparkovaných vozidel. Dosud to nebylo možné kvůli chybějícímu odtahovému parkovišti. Zároveň město dál pokračuje v likvidaci autovraků.
„Je naším cílem odstraňoOdstraňování vozidel ve
špatném technickém stavu vat z ulic hlavně vozidla, která
město v poslední době naři- na první pohled nevypadají jazovalo poté, co se změnila le- ko autovraky, ale mají po dogislativa a likvidace autovra- bu delší než šest měsíců neků byla proveditelnější než platnou technickou prohlídku
dříve. Ekologická likvidace a dlouhodobě blokují místa
auta je pro majitele zdarma, na parkovištích. V minulosti
město tak nechalo za posled- nebylo možno s takovým voní rok odstranit 5 autovraků.
zem něco udělat. Teď lze voziŠpatně parkující auta nebo dlo odtáhnout, pokud provovozidla, která jsou nepojízd- zovatel nezareaguje na výzvu
ná, ale nejde o zjevné auto- vlastníka pozemní komunikavraky, nebylo zatím možné z ce ve lhůtě dvou měsíců od
ulic odstraňovat, právě kvůli převzetí výzvy. Takto odtažechybějícímu odtahovému par- ná vozidla mohou být následkovišti. To vzniká v bývalém ně prodána ve veřejné dražbě,
sběrném dvoře v Čeradické jestliže si je provozovatel nevyulici, sloužit by mohlo od pod- zvedne během tří měsíců od
zimu po dokončení nezbyt- oznámení,“ vysvětlil hlavní výných úprav.
znam odtahového parkoviště

místostarosta Radim Laibl.
Kvůli parkovišti byla nutná změna využití pozemku a
příprava dalších předpisů: nařízením města stanovit ceny
na nucené odtahy, vybrat ﬁrmu, která službu zajistí, nebo
změnit zřizovací listinu technických služeb, které zajistí
službu parkoviště. „Stanovit
cenu nařízením je vhodné, pokud bude město chtít soudně
vymáhat nezaplacené částky
po majitelích vozidel. U soudu tím bude doloženo, že cena je v místě obvyklá,“ vysvětlila jedno z nových potřebných opatření Martina Donínová, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku.
Parkoviště má kapacitu
zhruba deset vozidel. Je záměrem města do budoucna
připravit plochu, která pojme aut více. Tomáš Kassal
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Hruškovou alej
doplní 71 stromů

Výsadbu 71 hrušní plánuje město Žatec v ulici Volyňských Čechů. Nové stromy
doplní současnou hruškovou
alej u silnice na Holedeč.
V souvislosti s výsadbou
bude ještě deset stromů odstraněno, protože jsou ve špatném stavu. Nové stromy druhu Máslovka koprčská pak
nahradí pokácené hrušně i ty,
které z aleje zmizely dříve.
Na výsadbu stromů i následnou pěstební péči žádá
město o dotaci z výzvy Ministerstva životního prostředí. Zastupitelstvo města
schválilo už v květnu jednak
podání žádosti o dotaci, jednak předﬁnancování celého
projektu. Samotná výsadba
by měla proběhnout na podzim či na jaře.
(žz)

Masarykova univerzita
žádá o spolupráci
při výzkumu
Někteří lidé či domácnosti v Žatci byli vybráni do
výzkumu Současná česká rodina. Jde o součást mezinárodního projektu, který v
Česku zajišťuje Masarykova univerzita v Brně.
Výzkum se zabývá nejen
událostmi posledního roku.
„Sbíráme a zpracováváme
data o současné české rodině, o rodičích a dětech, o
partnerských a mezigeneračních vztazích. Chceme
poznat, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech
změnily, co si lidé o rodině
myslí a co plánují. Chceme
českou rodinu porovnat s rodinami v dalších zemích,“
uvádí výzkumníci na webu
https://ggp-cz.fss.muni.cz.
Vědci prostřednictvím
MěÚ Žatec žádají obyvatele, kteří budou osloveni kvůli spolupráci, o vstřícnost a
pochopení.
(red)
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Platby občanů za odpady se budou měnit
V rámci nového zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech,
který je účinný od 1. 1.
2021, došlo mimo jiné i ke
změně ve výběru poplatku
od občanů.
Nový zákon o odpadech
od roku 2022 již neumožňuje vybírat úhradu za svoz komunálního odpadu na základě uzavřené smlouvy mezi
městem Žatec a obyvateli
města. Proto budou v průběhu měsíce září všem obyva-

telům, kteří mají platnou
smlouvu na odvoz komunálního odpadu, zaslány výpovědi, a to s ukončením
smluvního vztahu k 31. prosinci 2021. V žádném případě se ukončením smluvního vztahu občanům nezruší poskytovaná služba,
svoz odpadů funguje beze
změny.
Poplatky za komunální
odpad se nově řídí pouze zákonem č. 565/1990 Sb., o

místních poplatcích, který
nabízí více možností výběru
poplatku. O variantě poplatku a jeho výši bude Zastupitelstvo města Žatce jednat
na svém zasedání v měsíci
září.
Po jednání Zastupitelstva města Žatce budeme informovat občany o dalších
podrobnostech týkajících se
poplatku za svoz komunálního odpadu a celkového
systému svozu.
(sjg)

Opravy v centru podporuje město a stát miliony
Další dům v historickém centru Žatce získal novou podobu. Majitel zahájil obnovu
fasády domu číslo 244 v ulici Obránců míru (proti Komerční bance) a zároveň požádal o ﬁnanční příspěvek město Žatec.
Je to běžný postup, kdy Žatec ze svého
rozpočtu přispívá na opravy památek z Programu regenerace MPR a MPZ nebo z Fondu
regenerace MPR a MPZ v případě objektů,
které nejsou památkově chráněné, ale jsou v
památkové rezervace nebo památkové zóně.
Konkrétně majitel domu číslo 244 v ulici
Obránců míru žádal o příspěvek 213 tisíc Kč
z Fondu regenerace, přičemž celkové náklady na opravu fasády jsou přes 700 tisíc korun
– většinu si tedy hradí sám. Podobné je to i v
dalších případech. Zastupitelstvo města v
červnu schválilo z Fondu regenerace příspěvek v celkové výši 2 miliony korun pro devět

majitelů objektů, kteří dohromady za své rekonstrukce zaplatí 4,5 milionu korun.
Na opravy domů v městské památkové rezervaci (MPR) a městské památkové zóně
(MPZ) přispívá město Žatec každý rok. Městský příspěvek se přitom v případě památkových objektů přidává k ﬁnanční podpoře od
Ministerstva kultury ČR, která se bude pro letošní rok teprve schvalovat, pro Žatec v něm
má být vyčleněno 1,47 milionu Kč.
U rekonstrukcí se převážně jedná o nové
fasády, opravy krovů či výměny oken a dveří nebo opravu střešní krytiny. Ve všech případech jde o příspěvky na stavební či jiné
odborné práce, které jsou majitele dražší
kvůli tomu, že musí dodržovat předpisy a požadavky památkové péče. Je v zájmu města,
aby především historické centrum mělo stále lepší a příjemnější podobu.
(kas)

Letního osvěžení si na koupališ užila v červenci řada Žatečanů. Kapacita byla snížena na
necelých šest stovek lidí, v srpnu už covidové omezení pla t nebude. Foto: Tomáš Kassal

Žatec bude jedním z českých Mírových měst
Město Žatec se stane 10.
srpna „Mírovým městem“.
Končí v něm jedna z etap
Peace Run, Mírového běhu.
S běžci je možné se setkat mezi 17 a 17.30 hodin
na náměstí Svobody. Jde o
nejdelší štafetový běh na
světě a zapojit se do něj mo-

hou i Žatečané, například
11. srpna, kdy startuje v
8.45 hodin další etapa směrem na Boží Dar opět z náměstí Svobody.
Peace Run se běží přes
140 zemí světa, poprvé se běžel v roce 1987. O jeho zakladateli i dalších podrob-

nostech se lze dočíst na
www.peacerun.org/cz/.
Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice
mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice
v nás samotných.
(red)
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Zástupci společnosti HP-Pelzer slíbili více zeleně i informací
Méně hluku, více zeleně a pravidelnou komunikaci s městem slíbili na
červnovém jednání zastupitelstva
města zástupci žateckého závodu
HP-Pelzer. Popsali také, jak by měly
pokračovat práce v jejich areálu.
Informace poskytli zástupci ﬁrmy
v souvislosti s nedávným povolením
EIA, jímž ministerstvo životního prostředí umožnilo fungování a rozvoj závodu v Žatci. Zároveň ale EIA nastavuje podmínky, které musí HP-Pelzer
splnit, aby výroba probíhala v souladu
se všemi zákony a předpisy, což se v
minulosti ne vždy dařilo.
Jednou z nejdůležitějších informací byki představení rozvojového plánu
závodu. „Je zájem nerozšiřovat závod
z hlediska obratu. Některé provozy ze

Žatce se přesunou do sesterských závodů,“ uvedl Radim Foldyna z nadnárodního vedení společnosti.
Z jeho slov vyplynulo, že nová expediční hala v areálu bývalého cukrovaru, jež se začíná stavět, bude dokončena příští rok. Její přínos pro veřejnost má být v tom, že se sníží množství
přejezdů nákladních aut do bývalé
Šroubárny a ubude hluku. Připravuje
se též kolaudace současných hal v prostoru cukrovaru s tím, že provoz dvou
hal bude utlumen právě díky přesunu
výroby do jiných závodů.
Firma pracuje také na výsadbě zeleně, což by mělo přispět ke snížení prašnosti. „Se zelení jsme dost daleko, spolupracujeme s odborem města. Řešíme
projektovou fázi, co bychom měli vysa-

dit, aby to splnilo protiprašné funkce,
které požaduje EIA,“ uvedl ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač.
Na obtěžování výrobou či dopravou
z areálu si už několik let stěžují obyvatele z okolí HP-Pelzer. Podle posledních informací se zdá, že by problémy
měly ubývat, v ideálním případně zcela
vymizet. Přispět k tomu má pravidelné
informování zastupitelů. „Máme představu, že bychom sem s nějakými daty
chodili dvakrát ročně, tedy vždy po šesti měsících,“ dodal Č. Lamač.
Zástupci HP-Pelzer také sdělili, že
se do budoucna nepočítá s objekty bývalého cukrovaru a měly by se demolovat. Pozemky v Raisově ulici, které
si ﬁrma pronajala, hodlá vyčistit a vrátit k užívání městu.
Tomáš Kassal

Jednota obce legionářské děkuje městu za vynikající spolupráci
Československá obec legionářská má letos velké výročí – byla založena před
100 léty po vzniku Československé republiky, o níž
se legionáři zasloužili.
Někteří bojovali i proti
nacismu ve druhé světové
válce a k nim se přidala
mladší generace. Z veteránů
1. světové války už nežije nikdo, veteránů druhé světové

války je jen málo přes 300.
Ani dnes není ve světě klid,
a tak přicházejí o život i novodobí veteráni, kteří jsou
součástí Armády České republiky. Všechny, i jejich potomky a příznivce, sdružuje
ČsOL a snaží se šířit jejich
myšlenky, abychom nezapomněli, že udržet svobodu
není jednoduchá věc.
Je proto nesmírně zá-

služný přístup města Žatec,
které nám dlouhodobě pomáhá, abychom mohli pracovat na udržení tradic. Spolu s Armádou ČR a městem
Žatec se nám podařilo vytvořit důstojnou kancelář
pro Jednotu ČsOL Žatec.
Chyběla nám jediná věc –
vyšívaný prapor, který by
symbolizoval spolupráci
města a Jednoty ČsOL Žatec.

Proto chci tímto poděkovat
Radě města Žatec, která odhlasovala příspěvek na jeho
vytvoření ve výši 25 000 Kč
a ﬁnančnímu odboru, který
nám povolil použít na prapor
každoroční příspěvek města
na činnost Jednoty ČsOL Žatec také ve výši 25 000 Kč.
Svou zásluhu má i paní starostka Hamousová. Děkujeme.
Danuše Manová

Žatec a krajina žateckého chmele

Žatecká nominace na Seznam světového dědictví má svůj web
Od začátku července jsou již plně
funkční nové webové stránky, na kterých naleznete podrobnější informace
o nominaci žateckých chmelařských
památek na Seznam světového dědictví: https://www.zatec-and-thelandscape-of-saaz-hops.com/.
Web je dostupný v české a anglické
verzi a je upraven k prohlížení rovněž
na mobilních telefonech. Webové
stránky jsou rozděleny do několika
hlavních oddílů, které vysvětlují, CO a
PROČ je součástí nominace, KDE
přesně se lokalita rozkládá a JAK můžeme dopady pěstování a zpracování
chmele rozpoznat v krajině, stavbách a
v urbánních celcích. V přípravě je ještě
oddíl, určený zajímavostem a historii
pěstování a zpracování chmele.
V úvodní části webu je představena
charakteristika kulturní chmelařské
krajiny a její dvě složky, venkovská a
městská část. Následuje oddíl s názvem Nominace, ten obsahuje odů-

vodnění tzv. Výjimečné světové hodnoty. Výjimečná světová hodnota je
klíčovým pojmem k prověření zápisu
statku na Seznam světového dědictví,
má-li být nominované památce uznána
tato hodnota, musí splnit jedno či více
z deseti kritérií výběru.
Žatec a krajina žateckého chmele je
zařazena do tří kritérií: nominace dokládá dlouhodobou tradici pěstování, zpracování, šlechtění a obchodu s chmelem,
v nominovaném území se nachází speciﬁcký konstrukční, stavební a technologický projev chmelařského dědictví ja-

ko jsou konstrukce chmelnic, sušárny,
sklady a balírny a celé území je po staletí formované chmelařskou krajinou.
Celé nominované území přibližuje
interaktivní mapa, která obsahuje i popisky nevýznamnějších staveb a doprovodných prvků chmelařské krajiny.
Každou kapitolu oddělují, stejně jako
v tištěné dokumentaci, obrazy českého
malíře Oskara Brázdy (1887 – 1977)
dokumentující pěstování a zpracování
chmele. Web plánujeme dále rozvíjet,
především v připravované kapitole
Cesty chmele.
Olga Bukovičová
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Vzpomínka na kapitána Sabelu a další popravené odbojáře
Vzpomínková akce v přízemí žatecké radnice a před domem v Nákladní ulici připomněla výročí popravy
pětice účastníků protikomunistického odboje ze skupiny Praha – Žatec.
Dne 18. července 1949 byli popraveni kapitán Karel Sabela, který právě
v domě na Nákladní ulici žil, major Miloslav Jebavý, Vilém Sok-Sieger, Josef Gonic a Bohuslav Hubálek. Odsouzeni byli za plánování ozbrojeného
protikomunistického převratu.
Případ skupiny Praha – Žatec patří
k nejzajímavějším i nejtragičtějším příběhům tzv. Třetího odboje. Šlo zároveň o největší proces s důstojníky československé armády. Kvůli účasti na
převratu bylo zadrženo celkem 36 vojá-

měl i hlavní představitel celého plánu a
rozsáhlé skupiny, Miloslav Jebavý,
jenž chtěl po Únoru 1948 emigrovat
spolu s dalšími přáteli (včetně J. Vovse), a to tak, že by uletěli ze žateckého
letiště.
Tento nápad pak opustili, ale bojovat proti komunistům se rozhodli jiků ze Žatce. Právě odtud totiž měla vy- nak. Vytvořili rozsáhlou odbojovou
jet tanková jednotka pod velením K. skupinu, která měla 8. března 1949 zaSabely, která se měla podílet na obsa- hájit převrat. Státní bezpečnost je ale
zení ruzyňského letiště a několika mi- předešla a zahájila masivní zatýkání.
První ze žateckých vojáků byl zatčen
nisterstev.
Žatecké zapojení do celého plánu 4. března právě kapitán Sabela, bývalý
bylo ale mnohem širší, nešlo jen o vojá- příslušník Cizinecké legie a důstojník
ky. S těmi spolupracovala i zdejší ci- zahraniční československé armády,
vilní odbojová skupina kolem restau- hlavní osoba v žatecké ilegální skupi(kas)
ratéra Jiřího Vovsa. A vazbu na Žatec ně.

Pomník připomíná tragédii Č. Malína
nacistů na Ukrajině vyvolal
údajný útok banderovců na
německé vojáky. Obyvatele
obou vesnic nacisté 13. července ráno vyhnali z jejich
domovů a postupně povraždili. Část lidí postříleli, část
Vzpomínková akce u nahnali do budov a upálili,
městského hřbitova připo- včetně žen a dětí. Zahynulo
mněla stovky obětí, jež v čer- celkem 374 Čechů, 26 Polávenci 1943 povraždili nacis- ků a 132 Ukrajinců. Zachráté na Ukrajině. Pořadatelem nilo se pouze několik osob,
pietní události, která se kaž- které nebyly přítomny v obdý rok koná na počest obětí ci, nebo které byly nuceny
z Českého Malína, bylo hnát uloupený dobytek a
Sdružení Čechů z Volyně a vézt nakradený majetek.
Tragédii připomíná kažjejich přátel za podpory měsdý rok akce před žateckým
ta Žatce.
Vyvraždění Českého i hřbitovem u pomníku oběsousedního Ukrajinského tem. Ten vznikl poté, co se na
Malína bylo stejně hrůzné ja- Žatecku usadila velká část reko vypálení Lidic. Řádění emigrantů z Volyně. (red)

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok)
s možností prodloužení na dobu neurčitou:

Investice
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec
Nástup: dohodou
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 6. 9. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok)
s možností prodloužení na dobu neurčitou:

Rozvoj města
Místo výkonu práce: MěÚ Žatec
Nástup: dohodou
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 6. 9. 2021 do 15.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Některé projekty pariticipativního rozpočtu budou hotové během léta
Příprava projektů participativního rozpočtu
Tvoříme pro Žatec probíhá v rámci časového plánu. Během roku má být
všech šest projektů dokončeno.
Zeleň pro zútulnění
Vznikne ve vnitrobloku ulice Dr.
Václava Kůrky. Během léta se dokončí
návrh výsadeb, odpočinkové zóny a
hrací plochy. K samotné realizaci dojde na podzim, a to i kvůli plánované
výsadbě stromů, kterou lze provádět
jen na podzim či na jaře.
Hřiště pro starší děti
Ve spolupráci s navrhovatelkou pro4

jektu se vybírají a konzultují herní prvky. Hřiště by mělo vzniknout v areálu
sportoviště u řeky.
Sluneční stínicí plachty
pro více odpočinku
Nainstalují se rovněž na sportovišti
u řeky. Ve spolupráci s navrhovatelkou
úředníci města vybírají počet a rozsah
plachet. Nejkomplikovanější částí dodávky budou kotvicí pozinkové tyče. Je
předpoklad, že plachty by se mohly na
sportovišti objevit ještě během srpna.
Velkoformátová malba
na výměníku v ulici Stavbařů
Práce výtvarníka začala ve druhé
polovině července a trvala asi dva týd-

ny. Protože se jedná o objekt Žatecké
teplárenské, muselo se vše konzultovat i s vedením teplárny.
Architektonická mapa Žatce
Spolek A dál? Pracuje na přípravě
tištěné architektonické mapy, která přiblíží místním i turistům to nejzajímavější ze stavebního dědictví města. Dolaďuje se textová část, následně se vše
převede do graﬁcké podoby. Do tisku
má jít mapa v srpnu, se slavnostním
křtem se počítá 4. září.
Graﬃti Ohře
Výtvarník bude graﬃti tvořit v průběhu prázdnin. Začít může teprve po
získání všech povolení.
(kas)
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Jednotlivosti musí tvořit celek, aby se ve městě dobře žilo
Novým městským architektem se stal
od léta Martin Brčák. Ač pochází z
Prahy, Žatec zná už desítky let a těší
se na práci, která přispěje k rozvoji
historického a chmelařského sídla.
Tím, že Žatec zná zatím spíše zvenku, má akademický architekt na město
svůj vlastní pohled. „Žatec je jiný, než
města v okolí. Za komunistů byl Žatec
zanedbané město. Ale postupně se rozvíjí, i když to jde pomalu a ne každý to
možná v tom každodenním žití vidí. Je
to běh na dlouhou trať, ale architektura
obecně je běh na dlouhou trať,“ řekl v
rozhovoru Martin Brčák (na snímku).
Proč města potřebují městského
architekta? Je potřeba?
Myslím, že ano. Jinak bych tu nebyl
(smích). Architekt by měl svým způsobem pečovat o město jako o celek. Lidé
vidí jednu věc, která se má zlepšit, ale architekt by měl mít nadhled a brát v potaz
všechny souvislosti, provozní, estetické,
historické, sociální a další. Každé město
má svou osobitost.
Jaké speciﬁkum má Žatec?
Právě že Žatec má hned několik charakteristických jevů, které se tu sešly. Je
to speciﬁcká morfologie centra města,
vytvářená staletími řekou. Je to řeka samotná, je to historie a samozřejmě
chmel, který je takovým unikátním bonusem. Každý tady řekne: Žatec, to je
chmel. Ale není to jen chmel, je to harmonie všech těchto prvků.
Nejste zdejší rodák. Můžete popsat, odkud jste a zda tu už žijete?
Já jsem do tohoto kraje původně přišel proto, že jsem byl fanatický muškař.
Málokdo ví, že Žatcem protéká největší
pstruhová řeka v republice. Přitahuje
mnoho lidí. Já jsem sem přišel před více
než pětatřiceti lety a město jsem si zamiloval. Kvůli chmelařství, historii i řece.
Nakonec jsem si u řeky postavil chatku,
oženil jsem se tady. Čas trávím napůl tady a napůl v Praze, ale teď začne převládat ten pobyt tady.
Je podle vás, při pohledu zvenčí, vidět pozitivní změna?
Je. Málokdo si ji uvědomuje, když tu
žije každý den. Kdysi jsme to s kamarády měli tak, že severozápadní Čechy, to
je hrůza. Ještě že je tu ta řeka. Ale jak čas
plynul, začal jsem poznávat krásy Žatce.
Historické centrum, ostroh, který obtéká
řeka. A tak jsem si ho zamiloval. I s těmi
chmelnicemi, které jsou významným
krajinotvorným prvkem a které, bohužel, ubyly a jež mi chybí.

to odbýt jen účelovostí a cenou, ale aby
to byl i zajímavý designový element, který panelákové panorama oživí, upoutá
na sebe pozornost.
Další důležité téma je parkování.
Aut přibývá všude. Dřív bylo třeba
jedno auto na rodinu, dnes má každá domácnost běžně dvě, tři auta. Města to řeší záchytnými parkovišti a městskou integrovanou dopravou, což je otázka spíš
turismu, který tu bude narůstat. Každopádně je to problém, který se vyřešit musí. Dá se to začlenit do míst, která nejsou
tak exponovaná, doplnit zelení, parkovou úpravou.
Mohou to vyřešit parkovací domy? Jako laik bych řekl, že se i auta
musí skladovat nad sebou. Aby se
všechna vešla do města…
Když se řekne parkovací dům, napadne mne ten u pražské magistrály, větší než Opera, který ještě víc podpořil ten
hrůzostrašný provoz, jenž jde napříč Prahou. Dá se to udělat dobře i špatně. Já
bych tady zatím asi parkovací domy neviděl jako nejlepší řešení. Ale možná změním názor, s problematikou konkrétně v
Žatci nejsem detailně seznámený.
Práce na vás v Žatci čeká dost. Těšíte se na ni?
Velkým povzbuzením pro mne bylo
Jak je to s veřejným prostorem ve
městě? Oceňujete třeba snahu po- prohlášení paní starostky, když jsem řestupně opravovat jednotlivá náměstí? kl o Chmelovém majáku, že to je zdařilý
Oceňuji. Ale je to o tom znát, jak měs- designový kousek. Odpověděla mi, že
to žije. To je trochu můj handicap, že za- by byli rádi, aby celý Žatec byl zdařilým
tím neznám společenskosociální vazby designovým kouskem. To je pro mne
města. Odkud kam lidé chodí, kde se znamení, že o práci městského architekshromažďují a proč, kde pracují, kde trá- ta bude zájem. Zatím řeším různé jedví volný čas apod. Třeba jsem viděl Ne- notlivosti, ale rád bych je řešil v souvisrudovo náměstí, kde je plocha vkusně re- lostech, aby vše fungovalo dohromady.
Tomáš Kassal
vitalizována. Ale ač jsem byl sto metrů
od centra, nikdo tam nebyl, nikdo tam
Téma
nechodil. Pak je otázka, pro koho se to
opravuje. Ale plánuje se tam pěší lávka
Městský architekt
přes Nákladní ulici, která může zlepšit
Zajišťuje
odborné konzultace pro saprůchodnost do centra z jihu.
Další zajímavé téma jsou architek- mosprávu (zastupitelstvo) i zaměsttonické soutěže. Je to cesta, jak i histo- nance městského úřadu. Může podporické město oživit? Nebo udržet něja- rovat spolupráci města s investory, developery i občany v rámci par cipace.
kou linii rozvoje?
Nevím, jestli zrovna soutěže mohou Vyhodnocuje aktuální situaci ve měsposloužit, aby se držela nějaká linie. Ale tě a podílí se na plánech pro zlepšení žio všem nakonec rozhoduje samospráva, vota. U připravovaných záměrů sleduzastupitelstva, a to nejsou odborníci. V je především urbanis cká, architektotom vidím třeba úlohu soutěží a měst- nická a este cká hlediska. V koncepčského architekta, upozornit na možnosti
ní oblas se podílí na zadávání a prov souvislostech, případné plusy či nedujednávání
strategických a koncepčních
hy. Třeba u připravované sportovní haly
si myslím, že dílo může částečně rehabi- dokumentů, které se týkají dlouhodolitovat jižní horizont města. Nemusí se bého rozvoje na území města.
Z pohledu architekta: Co jsou priority pro rozvoj města?
Jednu konkrétní věc asi nebudu umět
říct. Když vezmu, jak vnímám Žatec relativně zvenku, tak mne ale jedna věc mrzí. Nezájem o bydlení v centru. Úplně nechápu rozvoj města jediným směrem, a
to k jihu, do kopce. Rozvíjel se od historického centra, vygradovalo to panelákovou zástavbou, jež převyšuje vše
ostatní. A mrzí mne i porevoluční vývoj,
od jedné typizované stavby, paneláků, k
jiné typizované výstavbě, bungalovů v
kobercových zástavbách. Je to útěk od
jednoho nešvaru k druhému. Ale to není
problém jen Žatce.
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Setkání
s veteránkou

služby občanům

Dluhová poradna Žatec: Zablokování bankovního účtu exekutorem

pouze jednou, a to za situace, že ji máte na
bankovním
účtu.
Takto můžeme nazvat seDále
bych
vám doporučila urychleně
Dotaz:
Při
platbě
v
obchodě
mi
nefuntkání potomků válečných vekontaktovat
exekutora,
který exekuci nařígovala
karta,
krátce
poté
jsem
zjistil,
že
teránů s poslední žijící vetedil,
a
s
ním
vaši
situaci
řešit. V případě, že
mám
exekučně
zablokovaný
bankovní
účet
ránkou Naďou Brůhovou. V
však
máte
pochybnosti
o
existenci dluhu či
a
neodchází
mi
žádné
platby,
nemůžu
poupátek 18. června 2021 se sejednotlivém
postupu,
můžete
podat návrh
žít
ani
kartu.
Musím
platit
poplatky
na
byt
šli po roce a půl členové OV
na
zastavení
exekuce.
a
výživné
na
dceru,
nemůžu
se
dostat
k
peČSBS v přednáškovém sále
Nově je od 1. července 2021 možné také
nězům, co mám v bance. Co mám dělat?
Galerie Sladovna.
zřídit
si tzv. chráněný účet dlužníka, kterým
Odpověď: Nejprve je třeba se zaměřit na
Účastníci byli očkováni
lze
bezhotovostně
platit stejným způsobem
a dodrženy rozestupy. I přes skutečnost, že pravděpodobně někde dlužíte
jako
z
původního
platebního
účtu před jeho
vysoké teploty venku bylo v a že v minulosti proti vám bylo vedeno soudpostižením
exekucí.
Lze
však
na něm hossále příjemně. Někteří obdr- ní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí soupodařit
pouze
s
tzv.
chráněným
příjmem.
želi pamětní medaili a du o tom, že existuje dluh, který máte povinS konkrétním řešením vašeho případu
všichni publikaci „Z volyň- nost věřiteli uhradit. V případě, že si řádně
ské Moskovštiny do severo- přebíráte poštu, měl byste vědět, že jste neu- nebo případnými dotazy se můžete obracet
českých Staňkovic“, kterou hradil tento závazek. Pokud ale nevíte či jste na pracovníky poradny v Žatci, kteří vám
jim Naďa podepisovala. Po- v minulosti nedostatečně komunikoval s věři- rádi poskytnou další důležité informace a
dařilo se díky spolupráci s telem nebo soudem, věřitel přistoupil k podá- podpoří vás v řešení.
Rubriku připravuje:
pracovníky Chrámu chmele ní exekučního návrhu, jehož výsledkem je
Sociální centrum pro rodinu,z.ú
a Sladovny připravit toto se- nařízení exekuce a zahájení kroků exekutoMgr. Lenka Mangová Mottlová
ra k vymožení dlužné částky. V této fázi už
tkání. Srdečně děkujeme.
Husova 2796, Žatec
OV ČSBS nemáte moc možností na řešení.
Projekt: Žatec bez dluhů
Dobrá
zpráva
je
ale
ta,
že
nezůstanete
Příští číslo Žateckého
zcela
bez
ﬁnančních
prostředků.
Můžete
si
zpravodaje vyjde 2. září.
na přepážce banky vyzvednout dvojnásoPříjem inzerce do 26. 8.
bek
životního minima, které aktuálně činí
Kontakt: e-mail: zpravodaj
částku
7720 Kč. Tuto částku si vyzvednete
@mesto-zatec.cz, tel.: 415
736 156. Osobní kontakt: Sedmiboj pro členy SPCCH v areálu TJ Sever
Úterý 9 - 11 hodin, Turistické
poděkovat TJ Sever Žatec za
Základní organizace Sva- velmi veselo.
informační centrum Žatec,
zapůjčení
areálu a sportovnízu
postižených
civilizačními
Po
sportovním
klání
byly
nám. Svobody 149.
ho
nářadí
a Českému národchorobami
Žatec
uspořádala
vyhlášeny
výsledky
a
nejlepOdběrná místa: Městský
nímu
podniku
MANUFAKdne
11.7.2021
v
rámci
celoším
šesti
soutěžícím
předány
úřad, Městská knihovna, DoTURA
Praha
za
ceny pro sourepublikového
týdne
spormedaile,
diplomy
a
ceny,
ktemov pro seniory, poliklinika,
těžící.
Poděkování
patří
tovní
odpoledne,
které
se
koré
nám
věnoval
podnik
"MaRestaurace U Orloje, Galerie
všem, kteří přišli soutěžit nenalo v areálu TJ SEVER Ža- nufaktura" Praha.
Sladovna, Kauﬂand, samotec. Pro účastníky bylo přiVítězka sedmiboje paní bo přišli jako fandící diváci.
obsluha nám. Poperinge, JIP
praveno 7 netradičních disci- D. Chmelíková obdržela Pořadí: 1. místo - ChmelíkoPražská, Samoobsluha Zlatý
plín tzv. sedmiboj.
krásný pohár, gratulujeme. vá Dagmara, 2. místo - Kukchmel, Norma, Lékárna Na
V sedmi disciplínách sou- Odpoledne jsme zakončili tá- la Miroslav, 3. místo – Maunáměstí, Cukrárna Obránců
těžilo celkem 39 členů s veli- borákem s opečením buřtů. lis Jiří, 4. místo – Červenka
míru, Městské divadlo, Kace dobrými výsledky. Dále Myslíme si, že se odpoledne Josef, 5. místo – Mácz Julivárna S duší, autobusové nájsme měli mezisoutěž pro 3 vydařilo a všichni účastníci us, 6. místo – Hášová Viera.
draží, vlakové nádraží, za- trojice, kterou jsme nazvali
J. Hrbáčková za výbor
byli spokojeni.
hradnictví Cinke.
"slepokrm", při které bylo
ZO SPCCH Žatec
Touto cestou bych chtěla

DLUŽÍM. Co s m?

Vyhodnocení dlouhodobého projektu Aktivní po pětapadesáti
V lounském regionu probíhal v době od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2021 projekt s názvem Aktivní po pětapadesáti, který byl určen pro osoby vedené
na Úřadu práce Žatec, Louny a Podbořany v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšit
postavení nezaměstnaných osob ve věku 55+ na trhu práce v okrese Louny.
Projekt těmto osobám umožnil zvýšit si
či doplnit kvaliﬁkaci, napomohl k obno6

vení a rozvoji potřebných pracovních
návyků a podporoval zaměstnávání
těchto osob na současném trhu práce.
Realizátorem projektu bylo Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.,
které účastníkům projektu nabídlo
množství aktivit, které napomohly
nejen k získání, ale také k udržení pracovní pozice. Mezi tyto aktivity patřilo
bezplatné vzdělávání, individuální
podpora, zajištění pracovního uplatnění, komunikace a přímé jednání se zaměstnavateli a v neposlední řadě také

možnost absolvovat různé rekvaliﬁkační kurzy.
Proběhlo 7 cyklů projektu, do kterého vstoupilo 137 osob a téměř 83% z
nich aktivity projektu úspěšně ukončilo. 42% účastníků se zapojilo do rekvaliﬁkačních kurzů a získalo Osvědčení o
úspěšném absolvování. Do zaměstnání
bylo umístěno celkem 62,5%, z toho dotované zaměstnání bylo zprostředkováno 36% a nedotované 26,5% osob.
Projekt Aktivní po pětapadesáti byl
spoluﬁnancován Evropskou unií. (vš)

inzerce/životní událos
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Od srpna začíná platit novela zákona o občanských průkazech
Na základě zákona č. 269/20021 Sb., o občanských průkazech, se od 2. srpna 2021 začne vydávat nový typ občanského průkazu, který bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Tím bude velmi obtížné jej padělat či zneužít.
Biometrické údaje se po- chází z evropského nařízení.
vedou v informačním systé- Nařízení počítá s postupnou
mu evidence občanských prů- obměnou. Dosud platné OP
kazů (OP) nejdéle 90 dnů od budou platit do skončení jevyrobení dokladu, a to pro jich platnosti, nejdéle do 3.
účely vyřízení případné rekla- srpna 2031. Pokud tedy má
mace. Poté dojde k jejich od- občan vydaný OP se strojově
stranění. Biometrické údaje čitelnými údaji (růžovouložené v OP zároveň nebude modrý nebo zelený OP), ale
možné použít pro jiné účely, bez biometrických údajů s donež je ověření pravosti OP a bou platnosti 10 let, může s
totožnosti držitele OP při pře- ním cestovat v rámci EU do
kračování státních hranic. Dě- konce jeho platnosti. Doklati mladší 12 let nemají povin- dy bez strojově čitelné zóny
nost poskytnout otisky prstů. (typ knížka), musí být vyměPovinnost zavedení bio- něny do 5 let, jinak s nimi nemetrických údajů do OP vy- bude možné cestovat. (pb)

Zaměstnání
● Obsluha
recyklačního centra
Firma AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. přijme: obsluhu Recyklačního
střediska stavebních odpadů
s platným řidičským a strojním průkazem na nakladač.
Místo pracoviště: Libočany
Požadujeme: platný řidičský a strojní průkaz, spolehlivost, základní znalost PC.
Vhodné pro důchodce.
Kontakt: V případě zájmu
volejte na tel. č. 737 225
656, nebo pište na e-mail:
recyklace@azs98.cz.

Inzerce
● Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell - typu
Maranska - 16 - 20 týdnů,
185 - 229,- Kč/ks. Žatec – u
vlak. nádraží západ – 10.8.
2021 - v 17.30 hod. Info: Po-

Pá 9.00- 16.00 hod., tel.601
576 270,728605840. www.
drubezcervenyhradek.cz

PREFA ŽATEC s.r.o.,

Rozloučení
Zesnulí 18. 6. až 22. 7.:
Václav Štefan
Antonín Wagner
Libuše Svobodová
Zdeněk Uchytil
Vladimír Mrázek
Antonín Hruška
Jaroslava Nágelová
Jitka Hamalová
Jaroslav Krupička
Gabriela Rathová
Zdenek Kováč
Eliška Růžičková
Zdeněk Landa
Soňa Gregorová
Stanislav Hrdý
Roman Kůřil
Naděžda Polívková

česká ﬁrma s férovým přístupem
86
85
68
68
53
72
74
67
49
49
59
87
82
74
51
39
73

Vzpomínka
● Dne 25. července by oslavil 94 let MUDr. Vladimír
Korf. Stále na něj s láskou
vzpomínáme. Rodina

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

Daně a poplatky
Písemné přihlášky s přílohami dodat k rukám
personalistky do 31. 8. 2021 do 12.00 hod.
Podrobnosti na úřední desce MěÚ.

Nejpodstatnější změny v souvislosti s novým zákonem:
- biometrické údaje v OP (zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů)
- ruší se zápis akademických titulů do OP
- automatické skončení platnosti dokladu 45 dnů po změně údajů (adresa trvalého pobytu, změna jména/příjmení,
změna stavu apod.)
- při ztrátě nebo odcizení OP se nevydává Potvrzení o OP
(občan obdrží až nově vyhotovený OP, do té doby je nutné
se prokazovat jiným dokladem totožnosti)
- správní poplatek se hradí již při podání žádosti (shodně
jako u cestovních dokladů)
Změna sazebníku poplatků za některé úkony:
- vydání OP občanu mladšímu 15 let – 50 Kč 100 Kč
- vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt
na území ČR – 100 Kč 200 Kč
- vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz - poškozený, zničený, ztracený,
odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v
identiﬁkačním certiﬁkátu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč 200 Kč
- vydání cestovního pasu osobám ve věku 15 let – cena se nemění, zůstává 600 Kč
- vydání cestovního pasu osobám mladším 15 let – cena se
nemění, zůstává 100 Kč

hledá zaměstnance na pozice:
* tesař * truhlář * zámečník *
* zedník * betonář *
Nabízíme
- dobré platové podmínky v jednosměnném
provozu,
- nabízená pracovní pozice je v lokalitě města
Žatce,
- pracovní doba od 6:30 do 15:00 hod.,
- stravenkový paušál,
- týden dovolené navíc.
Požadujeme
- vyučení v oboru nebo minimálně 2 roky praxe.
Kontaktní údaje:
tel. 415 726 222,
email: info@prefazatec.cz
7
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ak vity občanů

Se Sokolem do života v mateřské škole Alergo
Letošní školní rok tak trochu zamával našimi životy. I
když jsme v září pevně věřili, že Covid 19 nás již tolik neomezí, skutečnost byla bohužel jiná.
O to víc si uvědomujeme v horkých dnech slouží mldůležitost zdravého životní- hoviště, které je zároveň i
ho stylu, ke kterému zcela ur- multifunkčním hřištěm, takže jej využíváme pro pohyčitě patří pohyb.
Každodenní ranní cviče- bové aktivity po celý rok.
ní a pohybové aktivity v prů- Součástí školy je vybavená
běhu dne jsou v naší mateř- tělocvična a spojovací chodské škole samozřejmostí. Po- bu s překážkovou dráhou.
hyb nás provází celým Naši nejmenší se učí vnímat
dnem a využíváme k tomu pohyb jako přirozenou sourozlehlou školní zahradu se část života a předškoláci,
zabudovanými herními prv- kteří mají pohyb již zažitý z
ky. Součástí zahrady jsou dá- předešlých let, si zlepšují
le přírodní prvky vhodné svou kondici a obratnost.
Již řadu let úzce spolunejen pro pohybové, ale i
tvořivé činnosti. K osvěžení pracujeme s Českou obcí soJe ve vašem okolí poškozený chodník
nebo vozovka? Víte o poškozené lavičce,
odpadkovém koši apod.?
Oznamujte, prosím, závady i další podněty ke
zlepšení přes telefon 415 736 111 nebo
aplikaci Mobilní rozhlas v chytrém telefonu
nebo na: epodatelna@mestozatec.cz; mestozatec.mobilnirozhlas.cz/podnety-a-zavady
Nesvítí lampa ve vaší ulici?
Volejte správce veřejného osvětlení,
p. Schneider 606 740 595, 415 749 856.
Víte o černé skládce? Pište na e-mail:
nahlas.skladku@tsmzatec.cz

kolskou. Od r. 2000 jsme se
zúčastnili všech Všesokolských sletů. Z řad našich učitelek, maminek a zaměstnanců školy se podařilo secvičit skladbu s názvem „Ženobraní“. V mezidobí sletu
využíváme celorepublikového projektu pohybové gra-

motnosti „Se Sokolem do života aneb svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti jsou motivovány
zvířátky, např. Sokolíkem
Pepíkem. Společně s nimi plní úkoly a za splnění si vylepují samolepky do svých deníčků.
Bohumila Černá

Umíme si správně čistit zuby? Přírodní zahrada
Žáci DD, ZŠ a SŠ Žatec se každoročně v MŠ U Jezu
zúčastňují projektu „Veselé zoubky“.
Jednoduchou a zábavnou formou učí žáky správné péči o své zdraví, předcházení
vytváření zubního kazu. Žáci pozorně sledovali ﬁlm Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, kde byly uvedeny informace o chrupu,
o stravě, o zubním kazu, jak se mají chovat
u zubaře, jaký používat kartáček, jak si
správně čistit zuby, doplňovali písmena a
tvořili správná slova. V jedné hodině stihli
vše – společně se učit, bavit se a hrát si.
Aniž si to žáci uvědomovali, tak si procvičovali i český jazyk.
Jako odměnu žáci získali balíček od
DM drogerie. Při rozbalování balíčků měli
velkou radost z kartáčku, zubní pasty, přesýpacích hodin, žvýkaček a samolepek. Pravidelnou péčí o svůj chrup žáci získají
správné návyky.
Marta Karasová

Díky podpoře Státního
fondu životního prostředí
ČR, který vyhlásil dotační
program pro mateřské školy
pod názvem „Přírodní zahrady“, měla naše MŠ U Jezu příležitost získat ﬁnanční
prostředky na vybavení školní zahrady. Nově vyhlášenou výzvou jsme navázali
na projekt „Zahrada pro Zvídálky“
- učíme se od přírody.
MUDr. Alena Kroftová oznamuje ukonVe
druhém
projektu jsme
čení své praxe praktického lékaře pro dose
zaměřili
především
na
spělé ke dni 31.12.2021. Děkuje svým pastavby
z
přírodních
materiácientům za přízeň a přeje pevné zdraví a
lů, z vrbového proutí – teehodně štěstí do dalších let života.
pee,
tunel a šapito, ale i na
Prosím, ozvěte se v nejbližším termínu
herní
prvky z akátového dřez důvodu zajištění další zdravotní péče
va
a
bambusu.
V rámci prosestřičce na telefon 414 110 692.
jektu proběhlo také sázení
Deváťáci opět uklízeli břehy řeky Ohře od odpadků listnatého stromu – lípy.
Zahrada tak umožňuje děPřed samotnou realizací bem ovlivňovat kvalitu a čis- tem získávat a rozvíjet doV rámci dlouho plánovaného úklidu na březích řeky akce si žáci vyzkoušeli otes- totu vody, např. amoniakál- vednosti učení, seznamováOhře, který byl bohužel kvů- tovat kvalitu vody v řece for- ních solí, dusitanů, dusična- ní se s přírodou, rozvíjet poli pandemické situaci už dva- mou experimentování v rám- nů a fosforečnanů. Jejich hybové dovednosti a hry.
krát odložen, se podařilo žá- ci semináře z ekologie. Nej- zjištění prokázala relativně
kům IX. třídy Základní ško- prve obdrželi motivační do- vhodnou kvalitu vody řeky
ly Žatec, nám. 28. října ko- pis od chrostíka, který by se Ohře v naší lokalitě, doponečně vyčistit tuto lokalitu rád usídlil v naší oblasti, s žá- ručili ji tedy chrostíkovi, ale
od odpadků lidské činnosti. dostí o pomoc při zjišťování požádali ho, aby s přistěhoDo akce se společně s žáky požadované kvality vody váním počkal, až tuto oblast
zapojil školník, Martin Kra- pro jeho larvy. S využitím dostatečně uklidí.
Děkujeme všem, kteří
bec, s technickým a organi- mobilního laboratorního
Máme radost ze současzačním zabezpečením po- kufříku se tedy pustili do bá- jsou natolik zodpovědní k né podoby zahrady, díky níž
mohly i místní instituce a or- dání a testovali nejenom pH sobě i svému okolí, že odha- jsme získali Certiﬁkát Příganizace, Technická správa a tvrdost vody, ale také ob- zují odpadky do košů, a to rodní zahrada a za splněná
města Žatce a Městský úřad sah různých chemikálií, kte- nejlépe do těch na tříděný kritéria pro přírodní zahra(ls)
ré mohou zásadním způso- odpad. Silvie Svobodová dy.
Žatec.
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Přijměte pozvání do nedalekého Klášterce: Města porcelánu
V malebném údolí řeky Ohře mezi Krušnými horami a
Doupovskými vrchy se nachází 15tisícové město Klášterec
nad Ohří s bohatou historií i cennými památkami, kam se
lze vydat na zajímavý výlet. V letošním roce je i jedním z
dějišť letní hry ČT Déčko s názvem „Zastav nečas!“.
Klášterec (na snímku Voj- středověku a historii soudtěcha Marvana) se právem nictví a hrdelního práva v
pyšní titulem Město porce- Klášterci nad Ohří, mohou
lánu. V roce 1794 u nás byla zaujmout především Vaše
postavena druhá nejstarší por- děti. Zámek obklopuje rozcelánka v Českých zemích a sáhlý anglický park s denjejí provoz zde v již nepů- drologicky významnými
vodních budovách funguje dřevinami a na něj plynule
dodnes pod názvem Thun navazuje lázeňská zóna s lá1794 a.s. Místní porcelánku zeňským parkem.
V lázních Evženie můžeproslavilo mj. natáčení ﬁlmu
Holky z porcelánu. Přijeďte te ochutnat tři minerální
se podívat na to, jak se v sou- prameny, a to pramen Evžečasnosti porcelán vyrábí, a nie, který je nejstarší, Městdozdobit si v porcelánové ský pramen, a třetí, Klášteškoličce mističku či hrneček recký pramen, objevený
na památku. Prohlídky lze do- téměř nedávno, v 90. letech
20. století. Klášterecká „Evmluvit na tel.: 471 121 111.
Dominantou města je ženka“ postupně dosáhla
neogotický zámek. Najdete značné popularity doma i v
v něm muzeum porcelánu s zahraničí. Ročně se ve stáčírexponáty z nejrůznějších ně plnilo na 2,5 milionu litrokoutů světa. Věděli jste, že vých lahví a zdejší kyselkou
zdejší porcelánová expozice byla dokonce zásobována i
je největší svého druhu v Rommelova armáda v Africe
České republice? Další dva během 2. světové války.
Při procházce mezi záprohlídkové okruhy – Pohádkový a okruh Atraktivi- meckým a lázeňským party, tvořen v současnosti in- kem se můžete zastavit v loteraktivní výstavou o světě děnici na malé občerstvení

A na závěr pro Vás máme jeden kulturní tip: 11.
9. se od 15:30 hodin se v letním kině koná tradiční jednodenní hudební festival
Klášterecké promenády.
Vystoupí zde hudební skupiny Trojka, Kurtizány z
25. avenue, UDG a Divokej Bill. Předprodej vstupenek byl zahájen 12. 7. Rezervace vstupenek na tel.:
474 375 436.
Turistické informační
centrum, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří;
tel.: +420 474 359 687, email: icklasterec@muklasterec.cz.
(red)
Výstava Život a dílo
Karla Reinera
Samozřejmostí takového projektu je
Více než rok práce strávily na přípravě
Významného žateckého
nové expozice ve věži radniční věže pra- nejen historická přesnost, ale i atraktivita. rodáka, skladatele a klavícovnice Regionálního muzea K. A. Polánka „Celá expozice by měla vznikat už od po- risty Karla Reinera (1910 v Žatci Milada Krausová a Monika Merdo- čátku ve spolupráci architekta, historiků i 1979) připomněla výstava,
vá. Výstava s názvem Žatec v proměnách ča- dalších profesí, což se v radniční věži do vel- která začala v Galerii U Radsu byla kolektivním dílem, ale právě muze- ké míry potkalo. Vyšli jsme si vstříc, myš- nice na konci června a je
um vypracovalo celou koncepci výstavy.
lenky se doplňovaly,“ vyzdvihla spolupráci možné ji vidět do 7. srpna.
Nejprve bylo třeba vybrat náměty pro při vzniku výstavy Monika Merdová.
Samotná vernisáž začala
jednotlivá patra. Vstupnímu prostoru domiVýsledek vynaložené námaze odpovídá. netradičně – slavnostní fannuje časová osa se základními daty příběhu Stejně jako reakce návštěvníků, kterým se lí- fárou, kterou skladatel sloradnice. Snahou bylo zapracovat nejen his- bí např. sedící písař Jan ze Žatce, legendární žil pro své rodné město. Přítorii budovy, ale i zajímavosti z nejbližšího strážce Boreš zahánějící duchy nebo zmíně- tomné přivítali hlavní orgaokolí: „Některá vybraná témata jsou zná- ný model a fotograﬁe radnice s kavárnou. nizátoři expozice – Petr
mější, jako např. působení písaře Jana ze „V expozici můžeme nahlédnout do fungo- Šimáček za Spolek rodáků a
Žatce, nebo osud nejznámějšího žateckého vání vrcholně středověkého města, ale prá- přátel města Žatce a Otokar
purkmistra Maxmiliána Hošťálka. Jiné byly vě i do atmosféry dvacátých let. Většina do- Löbl za německý Nadační
znovuobjeveny - např. příběh žateckého lva bových fotograﬁí starého Žatce má rozhod- spolek Saaz/Žatec a nánebo polozapomenutá návštěva Karla ně své kouzlo,“ rozumí obdivu návštěvníků vštěvníky přivítala také staHabsburka, budoucího českého krále, roku M. Merdová.
rostka Zdeňka Hamousová,
1910. Žatecké regionální muzeum má navíc
Vstupenky na věž v ceně 80 nebo 40 Kč která vyzdvihla velké dílo
celou řadu unikátních fotograﬁí či pohled- se kupují v Turistickém informačním cent- žateckého skladatele a mj.
nic, které mohly být při přípravě expozice ru. Prohlídky probíhají denně v 10, 13 a 15 pochválila činnost Galerie
(rod)
využity,“ vysvětlila Milada Krausová.
hodin, lze ale domluvit i jiný termín. (kas) U Radnice.
a zapůjčit si pramici nebo
kola. Městem vede cyklostezka Ohře a od roku 2016
se každoročně pokračuje s
budováním sítě pro cyklisty
ve městě a blízkém okolí.
Hlavním uzlem našich městských cyklostezek je nově
vybudovaný cyklopark,
kde si můžete kola a koloběžky zapůjčit rovněž.
Pokud vás kola omrzí, doporučujeme pěší výlet na některý z blízkých hradů. Nedaleko Klášterce jsou romantické zříceniny hradů
Šumburk a Egerberk, ze
kterých je neopakovatelný
výhled po okolí!

Radniční věž nabízí procházku historií Žatce
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Na Festival Dočesná 2021 už se prodávají levnější vstupenky
Jednou z očekávaných událostí letošní Dočesné, která je kvůli epidemiologickým omezením opět rozdělená na řadu menších akcí, má být 4.
září velký koncert v Letním kině.
Vystoupí na něm české kapely:
Wohnout, Yo Yo Band, Pumpa, Doga,
Brutus. Večer zakončí festival polští
Zeppelinians, kteří jsou bez nadsázky
skvělým „revivalem“ legendárních
Led Zeppelin.
Areál se pro návštěvníky otevře ve
13 hodin, program začíná ve 14 hodin a
ukončení je naplánováno na 23 hodin.
Kulturní akci s názvem „Festival
Dočesná 2021“ pořádá Městské divadlo Žatec, které do programu zařadilo
některé kapely, jež měly vystoupit už

na loňské Dočesné, jež byla zrušena.
Kapacita Letního kina bude omezena v souladu s aktuálními vládními
opatřeními. Festival je zpoplatněn a
pro zájemce je připraven předprodej
vstupenek: do 27. srpna ve výši 390,Kč, poté za 490,- Kč, a to přes rezervační systém na webu Městského divadla. Vstupné bude možno zakoupit také v pokladně Letního kina v červenci
a srpnu při ﬁlmových produkcích a samozřejmě v den konání akce.
Mimořádná epidemiologická situace nabízí šanci vyzkoušet jiný model
Dočesné, která se v posledních letech
rozrostla do obřích rozměrů a vystupovala zde řada profesionálních umělců.
Přesto celý kulturní program byl pro

návštěvníky zdarma. Finanční a organizační nároky na pořádání se staly už
neúnosnými i s velkou ﬁnanční podporou sponzorů a partnerů akce.
„Myslím, že je to cesta jak narovnat
ﬁnancování a organizaci Dočesné. Zachovat žánrovou pestrost pro všechny
věkové kategorie návštěvníků a lidové
akce na náměstích zdarma doplnit vystoupením profesionálních a komerčně žádaných umělců v uzavřeném areálu, kde se bude vybírat vstupné,“ uvedl
ředitel divadla Martin Veselý.
Právě mezi tyto akce se řadí Festival
Dočesná 2021 v Letním kině. „Konečnou bilanci a reakce návštěvníků zjistíme až po akci, kdy také tento model vyhodnotíme,“ dodal M. Veselý.
(kas)

program kulturních, sportovních a společenských akcí

VÝSTAVY
Věž radnice (nám. Svobody)
do 31. 12. Žatec v proměnách času, stálá výstava,
prohlídky v 10, 13 a 15 hodin nebo dle domluvy, vstupenky
v infocentru
Regionální muzeum K. A. Polánka (Husova ulice)
do 30. 12. Sirupy, mošty, víno, z historie podniku Fruta
do 29. 8. Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci
Křížova vila (Zeyerova ulice)
do 29. 8. Zóna/Čerobyl 35 let poté, fotograﬁcká výstava
Stará papírna (Vol. Čechů)
do 21. 8. Holubí pošta, putovní výstava
Chmelařské muzeum (nám. Prokopa Velkého)
Otevřeno Út – Ne 10:00 – 17:00
Chrám chmele a piva (nám. Prokopa Velkého)
Otevřeno Po – Ne 10:00 – 17:00
Galerie Sladovna (Masarykova ulice)
Stálé výstavy: Sladovnictví, Tvořím s NeObyčejnou
tužkou
Otevřeno Po – Ne 10:00 – 17:00
Retro Computer (Hošťálkovo náměstí)
Stálá výstava počítačů 70. a 80. let, U Zlatého beránka, Út –
Pá 11:00 – 14:00, So – Ne 11:00 – 17:30
Jedová chýše (Hošťálkovo náměstí)
Sklepy pod restaurací U Zlatého beránka, So 11:00 – 17:30
Muzeum pivovarnictví Žatecka (Žižkovo náměstí)
Otevřeno St – Ne 12:00 – 17:00
Letecké muzeum Korea – Merkur (Bezděkov)
7. 8. Den otevřených dveří 9:00 – 16:00 nebo dle domluvy
OSTATNÍ
6. 8. Asi 20?!, Hudba v podloubí (u bývalé Spořitelny),
18.00
14. 8. Osvícenství, aneb ve službách rozumu, netradiční
prohlídka, zámek Stekník, 14.30 – 16.00
27. 8. Cimbálová muzika Milana Broučka s pěveckým
doprovodem, Klášterní zahrada, 18.00
27. 8. Sportovní odpoledne, areál u řeky – pořádá Sociální
centrum pro rodinu, 13.00
28. 8. Osvícenství, aneb ve službách rozumu, netradiční
prohlídka, zámek Stekník, 14.30 – 16.00
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F
5. 8.
6. 8.
8. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
19. 8.
20. 8.
22. 8.
25. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.

21:00
PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie/Česko/2021/115 minut
ANNETTE
muzikál/Francie/2021/100 minut
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
sci-ﬁ/USA/2021/108 minut
RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční/USA/2021/145 minut
MRAZIVÁ PAST
akční/USA/2021/103 minut
V ZAJETÍ
horor/USA/2020/99 minut
KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
rodinný/USA/2020/93 minut
G. I. JOE: SNAKE EYES
akční/USA/2021/121 minut
BLACK WIDOW
akční/USA/2020/134 minut
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
animovaný/USA/2020/88 minut
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
akční/USA/2021/132 minut
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie/ČESKO/2021/97 minut
SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
komedie/Česko/2021/100 minut
ZÁTOPEK
drama/Česko/2021/130 minut
VEČÍREK
komedie/Česko/2020/90 minut

www.divadlozatec.cz

.
140 Kč
100 Kč
120 Kč
130 Kč
100 Kč
110 Kč
120 Kč
130 Kč
120 Kč
130 Kč
130 Kč
130 Kč
120 Kč
130 Kč
130 Kč

Žatecká Dočesná jinak
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sport

Osmý ročník Hopman triatlonu na Nechranicích přinesl výborné výkony
Letos již osmý ročník Hopman triatlonu proběhl 3. července. Tradiční
prázdninový závod uspořádal Hopman team Žatec v Kempu Nechranice ve Vikleticích.
Tradičně se závodilo na trati olympijského triatlonu 1.5 km plavání, 40
km cyklistiky a 10 km běhu a kratší trati sprint triatlonu 0,75 km plavání, 20
km na kole a 5 km běhu. V nádherném
počasí se sjelo více než 170 závodníků
z celé České republiky i zahraničí. Na

start se opět postavila řada zkušených i
začínajících závodníků. Před startem
hlavního závodu proběhl minitriatlon
pro nejmenší s 50 dětmi.
Celkovými vítězi na trati olympijského triatlonu se stali Petr Veselý z
Teplic ve vynikajícím čase 1:59:50
před lounskými závodníky Víťou Vondrou a Honzou Wainerem. Kategorii
žen ovládla Markéta Cibulková z Berouna v čase 2:15:32. Na trati sprint triatlonu zvítězili Lukáš Imríšek a Bar-

bora Šturmová z Plzně.
Z pořádajícího Hopman teamu se na
stupně vítězů probojovala ve sprintu žen
Kateřina Hornová, mezi muži stříbrný Filip Urban. Mezi dorostenkami zvítězila
žatecká plavkyně Lenka Bešíková. Novinkou byl závod kombinovaných štafet.
Velké poděkování za hladký průběh celého závodu patří všem dobrovolníkům. Výsledky a fotogalerie na
stránkách www.hopmantriatlon.cz.
M. Urban

Rozlosování nového ročníku krajských i okresních soutěží kuželkářů
Žatečtí kuželkáři už znají
své soupeře pro nový ročník
Krajského přeboru A a okresního přeboru. A tým se utká s
týmy KO Česká Kamenice,

SK Verneřice B, SKK Bílina,
SKK Podbořany B, Sokol
Spořice, Sokol Ústí nad Labem, TJ Elektrárny Kadaň B,
TJ Lokomotiva Ústí nad La-

Závěr sezóny volejbalistek

bem C, TJ Teplice Letná B a
TJ VTŽ Chomutov B.
B tým se v OP utká s celky Hvězda Trnovany B, Bílina B, Spořice B, Spořice C,

Kadaň C, Louny B, Údlice
B, Údlice C, Vejprty a Duchcov B.
Soutěže by měly začít 4.
září.
(jj)

Jsme dynamicky se rozvíjející ﬁrma v oblasti
poskytování služeb v rámci těžebního
průmyslu. Společnost je členem nadnárodní
skupiny SSE Group se sídlem ve Švýcarsku.

Přijmeme pracovníka na pozici:
S ohledem na protiepidemická opatření si žatecké volejbalistky užily závěr
sezony aktivně.
První červnový víkend strávila děvčata i s trenéry na tradičním vodáckém
kurzu. Další dva víkendy už byly volejbalové. Nejprve vyrazily mladší žákyně
do Sokolova na Pohár Nadějí. Holky si
turnaj užily a tři vítězství ze sedmi utkání byly pro náš velmi mladý tým příjemným bonusem. Kadetky odehrály tradiční antukový turnaj v Duchcově, kde při
jedné porážce, jedné remíze a čtyřech vítězstvích obsadily smolné čtvrté místo.
Třetí víkend byl nejnáročnější. V pátek turnaj s rodiči, v sobotu hrály Pohár
Severu mladší žákyně, které obsadily v
šestkovém i trojkovém volejbalu třetí
místo. V neděli hrály juniorky a kadetky.
Kadetky braly čtvrté místo, když zápas o
bronz ztratily až po velkém boji se zkušenými soupeřkami z Ústí nad Labem.
Juniorky ztratily první set až ve ﬁnále,
proti Jirkovu obhájily loňské vítězství.
Poslední červnový víkend strávila
děvčata v doprovodu trenérů a některých rodičů na kolech. Poté si dívky začaly užívat volno, věnovat se individuální přípravě a sejdou se opět v polovině
srpna na soustředění. Jaroslav Vrbata

Operátor nabíjecího vozu
28 000 – 35 000 CZK
Práce na plný úvazek
Nejméně: Střední vzdělání
s výučním listem
Nástup: dle dohody

Kontaktní osoba:
Kristýna Slavíková
(volat PO-PÁ od 8:00 – 16:00)
Tel.: 731 095 668
Email: kristyna.slavikova@sse-cesko.cz

Popis pozice:
- řízení nákladního motorového vozidla (s cisternou), přeprava látek
a výbušnin v režimu ADR
- obsluha výrobní technologie nabíjecího vozu při přípravě odstřelů
v lomech.
- provádění servisu nabíjení na lomech
- spolupráce při provádění prací v kamenolomech
Požadavky:
- řidičský průkaz skupiny C
- profesní průkaz a ADR
(cisterny)
popřípadě výhodou
- trestní bezúhonnost
- základní znalost práce na PC
- znalost cizího jazyka
výhodou
- výborné komunikační
schopnosti a loajalita

Nabízíme:
- jednosměnný provoz
- perspektivní práci v dynamické
a rozvíjející se ﬁrmě
- odborné školení a další
možné vzdělávání
- odpovídající ﬁnanční ohodnocení
dle kvality a výsledků odvedené práce
- příspěvek zaměstnavatele
na stravování
- příspěvek na důchodové, nebo
životní připojištění
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E 172 12. Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Redaktor: Tomáš Kassal. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám.
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